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Pri naravoslovju ste zadnjič spoznali, da je uspevanje rastlin na določenem področju odvisno od različnih 

dejavnikov (živih in neživih). Hitro p0glej, kaj si si o tem zapisal, nato v zvezek zapiši manjši naslov :   

 

PRILAGODTVE RASTLIN na NEŽIVE DEJAVNIKE OKOLJA 

 

Prepiši: Neživi dejavniki okolja določajo bivalne razmere, v katerih uspevajo živa bitja, ki so ustrezno 

prilagojena. Prilagojenost živih bitij na okolje, v katerem živijo, lahko opazimo tudi v njihovi zgradbi telesa.  

Tudi tokrat boš  za svoje delo uporabljal spletni učbenik za naravoslovje: 

https://eucbeniki.sio.si/nar6/1554/index.html    s pomočjo katerega boš raziskoval kako so se rastline prilagodile na 

različne nežive dejavnike okolja.   

Preberi učno vsebino v spletnem učbeniku in reši spodnje naloge. Ne prepisuj celotnega besedila; pač pa zgolj 

ključne besede. 

 

1. Kako so rastline prilagojene na vodno okolje? https://eucbeniki.sio.si/naravoslovje6/1554/index1.html) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kako so se rastline prilagodile na suho okolje? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kako so se rastline prilagodile na visokogorje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede so zapisane odebeljeno. 

Vodne rastline običajno nimajo razvitih opornih tkiv, ker jim oporo nudi voda. 

Običajno tudi nimajo listnih rež. Nekatere vodne rastline, kot je npr. lokvanj, 

imajo listne reže na zgornji listni ploskvi, saj skozi spodnjo voda ne more 

izhlapevati. Skozi zgornjo pa izdatno izhlapeva, a to v vodnem okolju ni tako 

pomembno, saj je vode običajno zmeraj dovolj. 

Rastline imajo mesnata stebla (kopičijo vodo). Stebla opravljajo 

fotosintezo (so zelena). Listi so zakrneli oz. preobraženi v trne (npr. pri 

kaktusu) in ne opravljajo fotosinteze (varujejo rastlino pred rastlinojedci). 

Semena takih rastlin so trpežna, v neugodnih razmerah lahko preživijo 

tudi več let.  

 Listi teh rastlin (npr. lovor in oljka) so prekriti z debelo voskasto 

prevleko, ki preprečuje prehitro izhlapevanje vode. 

 Za gorske rastline je značilna zelo nizka rast, ki preprečuje močan vpliv vetra, 

rast v gostih šopih ali blazinicah, v katerih se dalj časa zadržuje toplota. Proti 

močni ultravijolični svetlobi imajo številne svetle dlačice (odbijajo svetlobo, 

preprečujejo, da bi veter rastlino pretirano sušil). 

https://eucbeniki.sio.si/nar6/1554/index.html
https://eucbeniki.sio.si/naravoslovje6/1554/index1.html


 

4. Kako so rastline prilagojene menjavanju letnih časov? Napiši primere  rastlin in njihove prilagoditve. 

(https://eucbeniki.sio.si/naravoslovje6/1554/index1.html) 

 

LISTAVCI 

Listavci v pozimi odvržejo vse liste (listopadni 

listavci), da preprečijo izgubo vode in poškodbe 

zaradi nizkih temperatur. Pri nas, na jugozahodu 

države, kjer so zime mile, uspevajo tudi zimzeleni 

listavci, ki imajo prilagoditve (npr. debele liste z 

voskasto prevleko, ki preprečuje izgube vode) na 

poletno sušo. 

 

IGLAVCI 

Iglavci, imajo liste preobraženi v iglice (v primerjavi z 

listavci veliko manjšo površino), zaradi česar izhlapi 

skoznje manj vode. Voda izhlapeva skozi reže v listni 

povrhnjici, ki so pri mnogih iglavcih samo na spodnji 

strani iglic.  

 

 

 

 

ENOLETNICE 

Rastline, ki jih spomladi posejemo in iz semen 

zrastejo nove rastline, ki v istem letu zacvetijo in 

tvorijo plodove s semeni, v jeseni oz. v zimskem času 

pa propadejo.  

To so rastline, ki jih mame na vrtu vsako leto sejejo 

znova (solata, paradižnik, paprika, bučke…). 

Enoletnice običajno ne kopičijo založnih snovi v 

telesu, temveč se le-te naložijo v semenih. 

TRAJNICE 

Rastline, ki preživijo neugodne razmere, bodisi v 

celoti bodisi preživijo le podzemni del (korenina, 

gomolj), pravimo trajnice.  Trajnice običajno kopičijo 

založne snovi v koreninah, steblu ali vejah. To so 

rastline, katere mame na vrtu enkrat posejejo, 

potem pa na vrtu ostanejo vedno (npr.zelišča: 

timijan, meta, melisa, žajbl…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/naravoslovje6/1554/index1.html


 

 

  

 

 

 

 

Zakaj nekatere rastline razvijejo bodice? Zakaj nas kopriva opeče?, Zakaj nekatere rastline smrdijo, druge pa dišijo? 

Zakaj imajo nekatere rastline barvne cvetove? Zakaj imajo nekatere rastline trdo lupino?  Takšna in podobna 

vprašanja nam včasih ne dajo miru. Tokrat se boš ukvarjal PRILAGODITVEMI RASTLIN NA ŽIVE DEJAVNIKE OKOLJA. 

Naslov v zvezek: PRILAGODITVE RASTLIN NA ŽIVE DEJAVNIKE 

Informacije boš iskal v spletnem učbeniku : https://eucbeniki.sio.si/nar6/1554/index2.html 

Preberi učno snov in zapiši kratke povzetke. 

1.  Prilagoditve rastlin pred plenilci: 

-  ostri trni (npr. črni trn) ali bodice (npr. robida, bodeča neža) , 

- semena ali plodovi imajo trdo lupino,  

- plodovi  so obdani z bodičastimi ježicami (npr. pravi kostanj) 

-  kopičijo strupene snovi (npr. šmarnica)  

-  neprijeten okus (npr. čemaž), neprijeten vonj 

- dlačice, ki opečejo žival, ki jih poskuša pojesti (npr. velika kopriva 
 

2. Prilagoditve na privabljanje opraševalcev: 

- živo pisani cvetovi 

- prijeten vonj 

 

3. Prilagoditve na razširjenje semen: 

- sočni in dišeči plodovi (češnje, ribez) 

- plodovi s padalci (regrat) 

- plodovi s krilci ˝helikopterčki˝ (javor) 

- plodovi s kaveljčki (se oprimejo obleke, dlake živali) 

https://eucbeniki.sio.si/nar6/1554/index2.html

